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سةةة عشةرين وبرمعما ةة وبلةد  بةدب بعةو  الحةايي والعشةرين مةن  ةهر  ةوا   ،في هذا اليوم المبارك عصر الجمعةة

  فيهةةا  ةةي  مةةن الترتيةةب بةةالكالم علةةى تفسةةير الجاللةةين بطريقةةة  تختلةةد عةةن الطريقةةة السةةابقة، قةةد  كةةو هللا وتوفيقةة  
دمات  حتةةاإ يليهةةا فةةي هةةذا وقبةةل البةةد  بالتفسةةير  ةةذكر مقةةا ، كا ةةق قبةةل رمضةةوالتةظةةيم بر ةةر مةةن الطريقةةة التةةي 

   التفسير.
 التفسير في اللغة:

ككاَ  قةةا  تعةةالى: اإلبا ةةة وكشةةد المغطةةى، واللسةةا  كمةةا فةةي القةةامو  فةةي اللغةةة فالتفسةةير  َِّل َ َلئ َنْاََ }َوََل َيْأُتوَنككَ  َمَمَلكك
وفي البحةر المحةيأل يبةي حيةا  الجةو  ايو  صةفحة ي بيا ًا وتفصياًل، ب [( سورة الفرقا 33)َماْلَحقَ  َوَأْحَسَن َتْفَسيًرا{ 

فسةرت الفةر  عريت،ة ، فسةرت الفةر  عريت ة ،  :قا  ثعلبق التفسير على التعرية لال طالق،  طل :ثالث عشرة، قا 
 سةةرت الفةةر  عريت ةة  ليةطلةةق فةةيف صةةبةا،  (يذات الفةةر  بي عريت ةة ، فةةنذا ج)ةةةا بةةة)فسةةر ومتةةى  ضةةم؟  ؟متةةى  فةةت 
وهةةي فةةي التفسةةير فةةي البحةةر المحةةيأل تسةةمى حضةةر، الفةةر  ورجوعةة   عةةةي المسةةافة التةةي تحةةدي ال طالقةةة حضةةر ، 

الةذي رريةد  مةة  مةن الجةري، بدو   قطة،  عةةي صةاي مهملةة، وهةو راجةن لمعةةى الكشةد، فكأ ة  كشةد  هةر  لهةذا 
وإزار  لكةةي  سةةهل عليةة  الجةةري،  حسةةر عةةن ثومةة  ولةةو لةةم  كةةن علةةى فةةر  مةةاذا  فعةةل؟ وإذا براي اإل سةةا  ب   جةةري 

كشةف  مةن و وتوضةيح  وإبا تة  فتفسةير الكةالم  ،المحسوسةاتعلى المعا ي كمةا ب ة   طلةق علةى اآل  التفسير  طلق 
  .وفسر الفر  الذي جا  في كالم ثعلب من باب يطالق  على المحسوسات وايجسامالمعا ي، باب يطالق  على 

 التفسير في االصطالح:
صةلى هللا -المةةو  علةى  بية  محمةد  تعةالى علةم  فهةم بة  كتةاب هللا  :صطالح عرفة  الوركشةري بأ ة التفسير في اال

-علةةم  فهةةم بةة  كتةةاب هللا تعةةالى المةةةو  علةةى  بيةة  محمةةد ، وميةةا  معا يةة  واسةةتخراإ بحكامةة  وحكمةة ، -عليةة  وسةةلم
  .وميا  معا ي  واستخراإ بحكام  وحكم  -صلى هللا علي  وسلم

عةةن كيفيةةة الةطةةق بألفةةا  القةةره  ومةةدلوالتها ربحةة  علةةم  :بأ ةة فةةي الموضةةن السةةابق فةةي البحةةر وعرفةة  ببةةو حيةةا  
ذلك، وهةذا التعريةي  حتةاإ يلةى ومعا يها التي تحمةل عليهةا حالةة التركيةب وتتمةات لة ،وبحكامها اإلفراي ة والتركيبية

ومعا يهةةا التةةي تحمةةل  ةةة والتركيبيةةة، ومةةدلوالتها وبحكامهةةا اإلفراي علةةم ربحةة  عةةن كيفيةةة الةطةةق بألفةةا  القةةره   ةةرح،
 عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. 



عةةن كيفيةةة الةطةةق بحةة  فيةة  ر   :وقولةةةاعلةةم جةةةم  شةةمل سةةا ر العلةةوم،  :: قولةةةاتةةولى ببةةو حيةةا   ةةرح التعريةةي فقةةا 
حتةاإ اللغةة الةذي    وهذا هو علم  ،ومدلوالتها بي مدلوالت تلك ايلفا  :وقولةابألفا  القره ، هذا هو علم القرا ات، 

وعلةم اإلعةراب، وعلةةم  ،هةذا  شةةمل علةم التصةريي :يلية  فةي هةذا العلةم، وقولةةا: وبحكامهةةا اإلفراي ةة والتركيبيةة  قةو 
فةي قولة : علةم  ةمل التعريةي علةم القةرا ات تحمةل عليهةا حالةة التركيةب، اآل  وعلم البد ن، ومعا يها التةي  ،البيا 

علةم وايحكام اإلفراي ة والتركيبيةة يخةل فية   ،يخل في  علم اللغةوالمدلوالت  ،ره بح  عن كيفية الةطق بألفا  القر  
وسةبب  ،وقولةةا: كمةا  قةو  ببةو حيةا  وقولةةا: وتتمةات لةذلك هةو معرفةة الةسةخ ،واإلعراب والبيا  والبةد نالتصريي 

علةى جميةن مةا ذكةر،  تشةتملولذا  جد كتةب التفسةير  في القره  و حو ذلك، ب بهمبعض ما وقصة  توض   ،الةوو 
 ،تصةاريي الكلمةاتوب ضةًا مةن خةال  كتةب اللغةة ومةن لغةة العةرب، وعلةى التحليةل اللفظةي  ،تشتمل على القرا ات
وبسةةباب  ،الةسةةخ :وبراي بهةةا ،مةةن التتمةةات التةةي ب ةةار يليهةةاوغيرهةةا  ،ومعةةا ي ومةةد نبيةةا  مةةن ومةةا ا ةةتملق عليةة  

  .وكل هذا موجوي في التفاسير ،ره في الق ب بهمما بعض والقصص التي توض   ،الةوو 
وعلى هذا تعريي ببي حيا  ب مل من سابق ، لماذا؟ ي   بيخل علم القةرا ات، قةد  قةو  قا ةل: علةم القةرا ات علةم 

دخل في علم التفسير؟ ال  ك في يخو  علةم علم التفسير، فلماذا ر   :مستقل، ولذا  قا  ل : علم القرا ات، كما قا 
احتةاإ المفسةرو  ر، لماذا؟ ي  المعةى قد  ختلد بةاختال  القةرا ة، فةاحتيل يلية  فةي التفسةير، القرا ات في التفسي

وفقةة   ،يلةةى ييخةةا  علةةم القةةرا ات فةةي التفسةةير كمةةا احتةةاجوا يلةةى غيةةر  مةةن العلةةوم، كعلةةم اللغةةة بفروعةة ، مةةتن اللغةةة
سةةير بحاجةةة  ماسةةة يلةةى معرفةةة الةسةةخ، والةحةةو والصةةر  والبيةةا  والمعةةا ي والبةةد ن وغيرهةةا، كمةةا ب  علةةم التف ،اللغةةة

وهو من بهم ما رةبغي ب   عتةى بة ، سةوا  كةا  ذلةك للمفسةر بو المحةدث بو الفقية  بو وميا  الةاسخ من المةسوخ، 
رضةي -ويواو  علةوم الشةريعة ال بةد ب  الةاسةخ مةن المةسةوخ، وقةد علةي بةن ببةي طالةب ، كل من رتعاطى مغيره

عتةةى لكةن رةبغةي ب    قا : ال ، قا : هلكق وبهلكةق،؟ عر  الةاسخ من المةسوخفقا  ل : بتعلى قاص  -هللا عة 
توسةعوا فةي ذلةك توسةن مةن ب ة   مكةن االسةتغةا  ومن كتةب فةي الةسةخ   المفسرين ويحرر الةاسخ من المةسوخ؛ ي

رفةة  ة  لةيم فةي القةره  مةن المةسةوخ يال خمسةة مواضةن، ال  ةك ب  مع: يحتةى قةا  بعضةهم ذكروا،عن ك ير مما 
، -سةبحا   وتعةالى-على مراي   -سبحا   وتعالى-يذ ب   عر  كيد  عبد هللا  ،الةاسخ والمةسوخ من بهم المهمات

علمةًا بةأ  السةلد رتوسةعو  فةي معةةى الةاسةخ،  عمةل بالمةسةوخ مةن وجةوي فالذي ال  عر  الةاسخ من المةسةوخ قةد 
  فةي اصةطالح المتةأخرين، فيشةمل الةسةخ الجو ةي الةسخ، فيدخلو  في  التخصيص والتقييد والةسخ الكلي المعةرو 

  .جو يالالةسخ الكلي، لكن المتأخرين خصوا الةسخ بالرفن الكلي للحكم يو  و 
 التأويل في اللغة:

 عةةي ه  عةن وعةة   ه  يلية  بواًل ومةًاًل رجةن، :، قةا  فةي القةامو وبما التأويةل فهةو مةأخوذ مةن ايوه  وهةو الرجةو 
الم فةةي و حةةو هةةذا الكةة ،والتأويةةل عبةةارة الر يةةابةةر  وقةةدر  وفسةةر ، أوياًل ي : وبوَّ  الكةةالم تةةالشةةي  ارتةةد و كةةم، ثةةم قةةا

هم ويعةةوي ي  اإل سةةا  ررجةةن يلةةيه  وبهةةل لمةةاذا؟  :لهةةمالمةةراي بهةةم بهلةة ،  قةةا   اللسةةا ، ومةةة  ه  الرجةةل، ه  الرجةةل
 يليهم، كما قا  الشاعر:

 مةةةةةةةةةةةةةةا بطةةةةةةةةةةةةةةو  ثةةةةةةةةةةةةةةم هوي   بطةةةةةةةةةةةةةةو 
 

 يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  قعيدتةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 المرات لكن مري  على هذ  المربة المرات بعد  خرإ من بيت  



 مةةةةةةةةةةةةةةا بطةةةةةةةةةةةةةةو  ثةةةةةةةةةةةةةةم هوي   بطةةةةةةةةةةةةةةو 
 

 يلةةةةةةةةةةةةةةةةةةى بيةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  قعيدتةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لكةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
 

 التأويل في االصطالح:
وهةةو مةةا  عةيةة  ك يةةر مةةن المفسةةرين وميةةا  معةةةا ، لةةق علةةى معةةا   بحةةدها: تفسةةير الكةةالم التأويةةل فةةي االصةةطالح  ط

واختلد بهل التأويل، مةرايهم فةي ذلةك بهةل التفسةير، فعلةى هةذا    تعالى،قول : القو  في تأويل قولفي رابن جرير 
الجو  الخامم صفحة خمسة وثالثةين  م ابن تيمية في مجمو  الفتاوى  قو   يخ اإلسالالتأويل والتفسير مترايفا ، 

ويةل مةراي  للتفسةير   التأ: ييذا قلةةا " علم  الراسخو  في العلم -بهذا المعةى  عةي-وهذا التأويل "ثالثين: وستة و 
ََكُ  َتْأَويََكُإ َ َلئ   من السلد علةى قولة  تعةالى: لوقد من وقد وهو موافق  ،الراسخو  في العلمفهذا  علم   ْْ }َوَمكا َي

ككَ {  َْ َْ ُ َوالرئاَسككُووَن َيككْ اْل علةةى هةةذا المعةةةى ايو  و وهةةو قةةو  ابةةن عبةةا  ومجاهةةد وغيةةرهم،  [( سةةورة ه  عمةةرا 7)]ّللا 
الحقيقةة التةي رة و   طلةق التأويةل ويةراي بة   :همةا مترايفةا ، والمعةةى ال ةا يبمعةى التفسير، فعلى هذا  ب   :للتأويل

فةي الجةةة مةن ايرةل والشةرب واللبةا  والةكةاح وغيةر ذلةك  -سةبحا   وتعةالى-فتأويل ما بخبر هللا بة  الكالم يليها، 
معا يها في ذهة ، وتأويل ما جا  عن هللا وعن ن مهو الحقا ق الموجوية في الجةة  فسها، ال ما رتصور  اإل سا  

تأويلةة  وقوعةة ،  ،سةةوا  كا ةةق قبةةل قيةةام السةةاعة بو بعةةدها ،مةةن ايمةةور المسةةتقبلة -عليةة  الصةةالة والسةةالم-رسةةول  
عليةة  -وهةةذا هةةو التأويةةل فةةي لغةةة القةةره  كمةةا قةةا  تعةةالى عةةن روسةةد ": -رحمةة  هللا تعةةالى- قةةو   ةةيخ اإلسةةالم 

كا{ ب   قا :  -السالم َََهكا َر َ كْ َحا{ َْ ُِ َقْد َن ُِ ُرْؤَياَي َمن َقْب هةذا تأويةل الر يةا،  [( سةورة روسةد100)]}َيا َأَبَت َهَذا َتْأَوي
ُِ ُرْؤَيكايَ }قبةل وقوعهةا؟ الر يةا تأويةل لكن مةا معةةى تأولق بوقوعها،  عةي ب ها  قةا  ذلةك متةى؟ بعةد ب   {َهكَذا َتْأَويك

  عم. ا؟قبل وقوعهلكن ماذا عن تأويل الر يا وقعق، 
 طالب:.........

  .حقيقة على مقتضى هذا التأويلال، قد ت و  ثم تقن ال
 طالب:.........

ضةةوابط  وهةةو علةةم لةة  كمةةا رتةةأو ، هةةو بةسةةب مةةا فةةي  ةةك، لكةةن يذا كةةا  المةة و  مةةاهر فةةي التأويةةل غالبةةًا  قةةن 
ُِ ُرْؤَيكايَ } تأويلها بعد وقوعهةا -علي  السالم-تأويل الر يا قبل وقوعها، في كالم روسد بيا  وقواعد ،   {َهكَذا َتْأَويك

 كالم ايو  رراي ب  الحقيقة التي ر و  الكالم يليها. البعد ب  وقعق، وفي 
 ك ر مةن التسةبي  واالسةتغفار ب   كا   -علي  الصالة والسالم-في هخر عمر   -رضي هللا عةها-في قو  عا شة 
يككَن ّللائَ *  }َ َذا َنككان َنْرككُر ّللائَ َواْلَفككْ  ُ : تعةةالى تعةةةي مةا جةةا  فةةي قولة رتةأو  القةةره ،  َُوَن َيككْ َِ َُ ََ َيككْد ككا َوَرَأْيككَت الَئ

 مر ب .وقن ما ب  ب   ر  القره ، بمعةى  الرسو  رتأو  [( سورة الةصر3-1)]َيَسبَ ْ { *  َأْيَواًنا
عَك  هكو يَْكْ هكِ  ؟و موهبكةهكو عَك  أو هك :عَ  تأويِ األحالم قبِ وقوعها هكِ ناكو   أحسن هللا  ليكطالب: 
 ويؤو ؟ألي  نسان أن يضبط قواعده يمكن مرئْ 

وقتةة  وجهةةد  لتأويةةل مةةا فةةي  ةةك ب  كةةو  اإل سةةا   صةةر   مكةةن، هةةو علةةم  قبةةل المةةرا ، لكةةن  ممكةةن، بالتةةدريب
كو ة   صةر  لكةن ويةصر  عن علم الكتاب والسةة الذي هةو بهةم،  عةم يذا جةا  مةن غيةر تعةب ال بةأ ،  ،الر ى 
كلة  وجهةد ، هةذا ال ويسةتغرق وقتة   ،ويتصةدى لتأويةل ر ى الةةا  ،وتقرب الكتب الم لفة فةي هةذا ،وقق والجهدل  ال



 عةةي  ةخص ربى ر يةا مةةا وجةد فةي ايمةة مةن  عبرهةا لةة   ةك ب ة  مفضةو ، مةا الةذي  حةدث لةةو لةم  جةب الرا ةي؟ 
 ماذا  صير؟ 

 .......طالب:
ويتصدى لتأويل ر ى الةا  في وقت  كلة ،  ،هد  لتأويل الر ياجلكن كو  اإل سا   صر   ((من ربى مةكم ر يا))

 مةةن  عبةةر لةة  الر يةةا،ومةةا وجةةد  ،ويةشةةغل بهةةذا عمةةا هةةو بهةةم،  عةةةي لةةو  ةةخص سةةأ  فةةي بلةةد  كبيةةر مملةةو  بالعلمةةا 
توسةن فةي هةذا، توسةن فةي هةذا البةاب حتةى ب  بعةض مةن فةي  ال ما  أثمو ، ما فةي  ةك ب ة  أثمو  الةا  كلهم؟ 

وال رتطةةرق يليةة  بي ةةى احتمةةا  للةقةةيض،  سةةأ   ،،  جةةوم جةةوم بحيةة  ال  شةةك رسةةول فتةةي بقةةا  هللا وقةةا  رةة و  كأ ةة  
اختال  بةةالةةر ى تختلةةد  :بوالً  عطةةي الجةةواب، وبحيا ةةًا مبا ةةرًة  ،مةةن السةةا لفيجيةةب مبا ةةرة، بحيا ةةًا قةةد  ستفصةةل 

    حلد على  خص قةد تكةو  فالذي رةاسب هذا الشخص ال رةاسب غير ، وكو  ،اي خاص وايحوا  وايوضا 
الةةر ى بالهةةاتد، مةةن ب  مظهةةر ذهةةب وهمةة  و ةةة  يليةة ، ال سةةيما وب هةةم ك يةةرًا مةةا ر ولةةو  مةةن  روفةة  غيةةر  ةةرو  
 ،التعبيةر لة   ةأ وال  ةك ب   ،ارتكبوا هذا ايمةري  الةا   ؛تعبير الر يا، ال  طيل في هذاالشخص ل  يخل في 

الحةدر  العصةر عر  ب  من المسلمين محمد بن سيرين، ويوجد فةي ، و -علي  السالم-وهو مما عر  ب  روسد 
، العلةةوم التةةي تتعلةةق بالكتةةاب والسةةةة بولةةى مةةن ذلك لكةةن ال  ةةك ب  غيةةر  مةةن العلةةوموا ةةتهر بةة ،مةةن رتصةةدى لةةذلك

  .في الشر ضيا  الوقق في ، وإ  كا  ل  بصل 
فةةةن عةةةن االحتمةةةا  الةةةراج  يلةةةى االحتمةةةا   طلةةةق التأويةةةل ويةةةراي بةةة  صةةةر  الل التأويةةةل:عةةةا ي المعةةةةى ال الةةة  مةةةن م

مةل المرجةوح، فةن  علةى  المحت، التأويةل حمةل الظةاهر  :المرجوح لةدليل   قتةر  بةذلك، قةا  فةي جمةن الجوامةن و ةرح 
ال تأويةةل، فةةنذا احتمةةل اللفةةن    فلعةةبحمةةل عليةة  لةةدليل  فصةةحي ، بو لمةةا  ظةةن يلةةياًل فةةي الواقةةن ففاسةةد، بو ال لشةةي

واالحتمةا  المرجةوح لة  مةا ر يةد  لة  لةوازم، ومةهةا المرجةوح لكةن حملة  علةى الةراج   ،راج بر ر من معةةى، مةهةا الة
 ظةةة  يليةةل ولةةيم بةةدليل، حمةةل والصةةار  عةةن االحتمةةا  الةةراج   ةةن الةةدليل،  لكةةن يذا ، سةةوح حية)ةةذ  مةةن اييلةةة، 

فةةي يلةةيلهم رالتةويةة  الةةذي ردعيةة  ك يةةر ممةةن  صةةر   صةةوص ايسةةما  والصةةفات عةةن  اهرهةةا بةةدعوى التةويةة ، 
 وهةو فةي الحقيقةة لةيم بةدليل؛ ب  هةذا يليةلالراج  يلى المرجوح هو التةوي ، هو  ظن اللفن عن االحتما  صرفهم 

هةةذا لعةةب ولةةيم تشةةهي بةةل مجةةري  ،التةويةة  واإلثبةةات، فهةةذا التأويةةل فاسةةد، بو ال لةةدليل  بصةةالً بةةين ي ةة  ال مةافةةاة 
  . عملعالقة بين التفسير والتأويل؟ ما ا، هذا في الحقيقة لعب وليم بتأويل ،بتأويل
 ........طالب:

هةذا االحتمةا  تكةو  حقيقيةة ذاتيةة، من الصفات، ب ها االحتما  الراج  ب ها كغيرها المعية  عةي م ل المعية م اًل، 
، دلا  الةةراج  يلةةى المرجةةوح تأويةةل السةةاالحتمةةالةةراج ، لكةةن مةةن لةةوازم هةةذا القةةو  الحلةةو ، والةةدليل الصةةار  عةةن 

مةةا  الةةراج  يلةةى االحتمةةا   قةةل اإلجمةةا  علةةى ب  المةةراي بالمعيةةة العلةةم، فهةةذا الةةدليل  صةةر  اللفةةن عةةن االحت حتةةى
 المرجوح.

 ...طالب:....
أي يليةةل؟ ال مةةا  ظةةة  بةةي ةة  عةةةدهم وجومةةًا ي ةة ، يذا لومةةق علةةى االحتمةةا  الةةراج  لةةوازم، ووجةةد يليةةل معتبةةر مةةا هةةو 

 ال بد من صرف .يليل وفي الحقيقة والواقن ليم بدليل، 



ُْوَن{قولإ تْالى: يا شيخ ملَإ طالب:  اَها َمَأْيدَّل َوَإنئا َلُموَس ْيََ َمان َبََ  ؟[( سورة الذاريات47)] }َوالسئ
 ي ش في ؟

 ....أنهِ تدَِ يْ هذا طالب: 
 ي جمةن رةد،ايرد ..على حملها على لفنما الذي رلوم  ،الالزمالالزم ايردي القوة؟ وإ ش الصار ؟ وإ ش اللوازم؟ 

هةل هةذ  اآل ةة مةن ه ةات  :مشةترك، بوالً  :؟  عةي م ل هذا اللفن، اإلخوا   قولو  تعر  الفرق بين المشترك وا ...
َما ُتَولُّوْا َيكَل ئ َوْنكُإ ّللا َ{الصفات بو ليسق من ه ات الصةفات؟  هةذ  مةن ه ةات الصةفات بو  [( سةورة البقةرة115)] }َيَأْيََ

 ال  حتاإ ب   قو  م ل هذا الكالم.ق من ه ات الصفات، يذًا ليسق من ه ات الصفات؟ ليس
  ها ليست من آيات الرفات؟ما الذي نَْطالب: 

مةدار الفةي هةذا البةاب،  ةك ب هةم هةم الةذرن  قتةدى بهةم فةي ، السةلد مةا اسةير السةلد لهةتفحمل السلد على هذا، 
  .وبفهم للةصوص ممن جا  بعدهم ،على بقوالهم هم ال  ك ب هم بحفن

 لعالقة بين التفسير والتأويل:ا
التفسةير بعةم مةن التأويةل، وبر ةر مةا  سةتعمل  :ات  قةو ما العالقة والرابأل بين التفسير والتأويل؟ الراغب في المفةري

الر يا م اًل، ويقو  ب ضًا: والتأويل بر ر مةا  سةتعمل فةي الكتةب ايلفا ، والتأويل في المعا ي، كتأويل التفسير في 
التفسةير بر ةر   سةتعمل فةي مفةريات ايلفةا ، والتأويةل بر ةر   سةتعمل و فسير  سةتعمل فيهةا وفةي غيرهةا، اإللهية، والت

 سةتعمل فةي الكتةب اإللهيةة، والتفسةير  سةتعمل فةي  ، عةةي فةي مقابةل المعةا ي ،في الجمل، يذًا التفسير في ايلفا 
وفةي غيرهةا، التفسةير بر ةر مةا  سةتعمل فةي ي ش؟ هذا التأويل  سةتعمل فةي الكتةب اإللهيةة، والتفسةير  سةتعمل فيهةا 

مفريات ايلفا ، والتأويل بر ر ما  ستعمل في الجمل، اآل  يذا بري ةا ب   شةرح اليمةين التةي ك يةرًا مةا كةا  الرسةو  
مبةةةي علةةى  ،بةة  الةةواو واو القسةةم، الةةذي مقسةةم   :يذا قلةةةا ((والةةذي  فسةةي بيةةد ))ا:  قسةةم بهةة -عليةة  الصةةالة والسةةالم-
تفسةير، ، هةذا تفسةير وإال تأويةل؟ -سةبحا   وتعةالى-فية  يثبةات اليةد    ،محل جر،  فسي روحةي بيةد سكو  في ال

روحي فةي تصةرف ، ايو  تأويل، والذي  فسي بيد  روحي في تصرف ؟  :تفسير تحليلي يفرايي لفظي، لكن يذا قلةا
 عةةةي  ؟ذا تأويةةل غيةةر صةةحي مةةا فةةي اعتةةراس وال اسةةتدراك، لكةةن ال ةةا ي  مكةةن ب   عتةةرس معتةةرس ويقةةو : ب  هةة

سةةبحا   -صةةفة اليةةد   ، المسةةألة مفترضةةة فةةي  ةةخص ر بةةق -سةةبحا   وتعةةالى-مةةن  ةةخص ر بةةق صةةفة اليةةد   
ومعةاهةةةا  ،كةةةذاتفسةةةيرها كةةةذا، تفسةةةيرها يفراي ةةةًا وتحلةةةياًل  :؟ وقةةةد  جمةةةن بةةةين التفسةةةير والتأويةةةل هةةةةا، فيقةةةو -وتعةةةالى

هةذا هةو مقتضةا ، لكةن قةد  سةلك هةذا المسةلك ي فةي تصةرف  بخطةأ؟ روحة :قةا   الةذي : ياإلجمالي كذا، هل  قةو 
 .عترس علي  ويةتقدمن  فر من يثبات صفة اليد، وحية)ذ     
-السةمن   تأويةل لكةن هةو مقبةو  ممةن ر بةق صةفة  ؟هةذا تفسةير وإال تأويةلسمن هللا لمةن حمةد ، بمعةةى بجةاب، 

راغةةةب التفسةةةير بعةةةمو مةةةن التأويةةةل، وقةةةا  ببةةةو عبيةةةدة فةةةي كةةةالم الاإلجابةةةة، ي  مقتضةةةى السةةةمن  ؛-سةةةبحا   وتعةةةالى
وطا فةةةة: التفسةةةير والتأويةةةل بمعةةةةًى واحةةةد، فةةةي كةةةالم الراغةةةب السةةةابق  قةةةو : بر ةةةر مةةةا  سةةةتعمل التأويةةةل فةةةي الكتةةةب 

عةدا ومةا  ،  بهةل العلةم  عةم  خصةو  التفسةير بةالقره  الكةريماإللهية، والتفسير  ستعمل فيها وفةي غيرهةا، لكةن عةره 
وهةو بمعةةى التفسةير، لكةن هةذا اصةطالح عرفةي، لةو وجةدت  ، ةرح وإ ضةاح وميةا تأويةل،  ةرح،  :قةو مةا   القره 
عةةر  –لكةةن فةةي العةةر   عةةم تفسةةير ابةةن حجةةر علةةى البخةةاري مستسةةاح وإال مةةا هةةو مستسةةاح؟ هةةو صةةحي ،  :مةة الً 



فهةةذا اصةةطالح غيةةر مستسةةاغة، بيةمةةا لةةو تقةةو :  ةةرح ابةةن جريةةر علةةى القةةره  الكةةريم،  ،كلمةةة  ابيةةة -العلةةم بهةةل
للكتب ايخرى، سةوا  كا ةق مةن الحةدر  بو غيرهةا، والشرح  ، عةي خص التفسير بما رتعلق بالقره  الكريم ،عرفي

  .العقا د والفق  واللغة وغيرها
محتمةةل  يلةةى معةةةىً صةةر  اآل ةةة صةةفحة ثمةةا  عشةةرة مةةن ابةةن ك يةةر  قةةو : التأويةةل البغةةوي فةةي تفسةةير  الجةةو  ايو  

التأويل صر  اآل ة يلى معةًى محتمل  روافةق مةا قبلهةا ومةا بعةدها غيةر مخةالد  للكتةاب  بعدها، روافق ما قبلها وما
التأويةةل صةةر  اآل ةةة يلةةى  فيةة  يهةةل العلةةم، هةةذا كةةالم البغةةوي، قةةو : وهةةذا رخةةص والسةةةة مةةن طريةةق االسةةتةبا ، 

غيةةر مخةةالد  ةةة  السةةياق، ال، رةفةةر م ،معةةةًى محتمةةل  روافةةق مةةا قبلهةةا ومةةا بعةةدها بحيةة  ال  كةةو  هةةذا المعةةةى  ةةابي
بمةةا ، رخةةص فيةة  يهةةل العلةةم :مةةن طريةةق االسةةتةبا ، هةةذا  قةةو  ،للكتةةاب والسةةةة،  عةةةي عليةة  يال ةةل الكتةةاب والسةةةة

وهةةو الكةةالم فةةي بسةةباب  ةةوو  اآل ةةة و ةةأ ها وقصةةتها فةةال  جةةوز يال بالسةةما  بعةةد ثبوتةة  مةةن طريةةق الةقةةل، التفسةةير 
وحمةل التفسةير الجا و الذي تد  علي  الةصةوص وال رةةافر السةياق،  السا غربي بالاآل  حمل التأويل على التفسير 

وإ ما ت بق بالسما  مةن  ،م ل هذ  ال  جوز ابتكارها :والقصة،  قو على ما ال  جوز يال بالةقل، كأسباب الةوو ، 
  .طريق الةقل

التفسةير مةا كةا  راجعةًا يلةى  صاحب التفسير والمفسةرو  الشةيخ محمةد حسةين الةذهبي  قةو : التفسةير هةو رجة  ب 
الروا ة، والتأويل ما كا  راجعًا يلى الدرا ة، موافق لكةالم البغةوي بو ال؟  ةو  كةالم البغةوي  قةو : التأويةل صةر  

وبرهمةا الدرا ةة؟  ؟الروا ةةاآل ة يلى معةًى محتمل، والتفسير الكالم في بسباب الةوو  و أ ها وقصةتها.. الةخ، برهمةا 
ير روا ةة: التأويةل يرا ةة، والتفسةلتفسير روا ة،  قةو : صةر  اآل ةة يلةى معةةًى محتمةل، هةذا يرا ةة، التأويل يرا ة، وا

اختار الشيخ محمد حسةين الةذهبي ب  التفسةير مةا كةا  راجعةًا يلةى الروا ةة، والتأويةل مةا  هذا خالصة كالم البغوي،
معةةا ، التفسةير التفسير معةةا  الكشةد والبيةا ،  قو : وذلك ي   درا ة، يذًا الذهبي روافق البغوي،را  راجعًا يلى ال

صةلى هللا -كالم الذهبي، والكشد عن مراي هللا تعالى ال  جوم ب  يال يذا وري عن رسو  هللا  كشد والبيا معةا  ال
وخةالطوا  ،بو عن بعض بصحاب  الذرن  هدوا  وو  الةوحي، وعلمةوا مةا بحةا  بة  مةن حةوايث ووقةا ن -علي  وسلم
 :ورجعوا يلي  فيما ب كل عليهم من معا ي القره  الكريم، واضة  كالمة ؟  قةو  ،-لى هللا علي  وسلمص-رسو  هللا 

-ذلةةك ي  التفسةةير معةةةا  الكشةةد والبيةةا ، والكشةةد عةةن مةةراي هللا تعةةالى ال  جةةوم بةة  يال يذا وري عةةن رسةةو  هللا 
وا مةةةا بحةةةا  بةةة  مةةةن حةةةوايث وعلمةةة ،، بو عةةةن بعةةةض بصةةةحاب  الةةةذرن  ةةةهدوا  ةةةوو  الةةةوحي-صةةةلى هللا عليةةة  وسةةةلم

 كل علةةيهم مةةن معةةا ي القةةره  الكةةريم،ورجعةةوا يليةة  فيمةةا ب ةة ،-صةةلى هللا عليةة  وسةةلم-ووقةةا ن، وخةةالطوا رسةةو  هللا 
وعلى هذا الةو  رتةةو  مةا جةا  فةي الةهةي عةن تفسةير القةره  بةالربي، هةذا الكةالم التفسةير الةذي  جةوم صةاحب  بأ ة  

اآل ة هو الذي جا  ب  الوعيد من ب   فسر القةره  بةالربي،  قةو : وبمةا التأويةل من  -سبحا   وتعالى-اي هللا هو مر 
اي، ويتوصل يلي  بمفةريات ايلفةا ، والترجي  ويعتمد على االجته ،ترجي  بحد محتمالت اللفن بالدليلفملحو  في  

، المعةا ي مةن كةل ذلةك ومةدلولها فةي ،ومعرفةة ايسةاليب العرميةة ،واستةبا  لغة العرب، واستعمالها بحسةب السةياق
سةةةبحا   -وبمةةةا التأويةةةل، عرفةةةةا ب  التفسةةةير بيةةةا  ب  مةةةراي هللا .. لكةةةن  قةةةو : هةةةذا كالمةةة ، وإ  كةةةا  هخةةةر  مةةةا هةةةو

سةبحا   -يذ ال  جةوز ب   جةوم ب  هةذا مةراي هللا  ،من هذ  اللفظة كذا، وهذا ال بد في  من ي ش؟ مةن  قةل -وتعالى
  فية  التةرجي ، عةةدك المعةا ي، ملحةو  :وبمةا التأويةل  قةو يال بةقةل، جملةة بو من هةذ  ال ،من هذ  اللفظة -وتعالى



تةةرجي  بحةةد متطلبةةات اللفةةن تةةرجي  بحةةد المعةةا ي علةةى بعةةض،  قةةو : التأويةةل ملحةةو  فيةة  لكةةن ب ةةق بحاجةةة يلةةى 
َدُلوْا{ بالدليل ْْ هةذ  االحتمةاالت تحتةاإ تك ةر العيةا ، م ةل  :وقيل ،ي ش معةى تعولوا؟ تفتقروا [( سورة الةسا 3)] }َأَلئ َت

يلى مرج ، فالذي  ميل يلى المعةى ايو  بدليل  بو لدليل   ظهر ل  ال رالم، والذي  ميل يلةى المعةةى ال ةا ي لةدليل  
ولشةدة مةا جةا  يلةى  قةل، كةذا،  حتةاإ  -سةبحا   وتعةالى-وب  مةراي هللا  ،رلوح لة  ال رةالم، لكةن بصةل تفسةير اللفةن

رةرى ب  تفسةير الصةحابي لة  الحةارم ل  حكم الرفةن، بعض العلما  تفسير الصحابي  بالربي جعل من تفسير القره 
علمة  بالوعيةد حكم الرفن، والباع  ل  على ذلك ب  الصحابي ال  مكن من ورع  وتحري  ب   فسر القره  برب   من 

 :ه  علةى بضةربي ة  لةيم فةي القةره   حتةاإ يلةى  قةل، بةل تفسةير القةر  ي وري في ذلك، لكن هذا قةو  مرجةوح؛الذ
والةذي  عاصةر مة  ما  حتاإ يلى  قل، ومة  ما تعرف  العرب بلغاتها يلى الوقق الحاضةر، يلةى العصةر الحاضةر، 

فةي مقدمةةة  -رحمةة  هللا- الشةيخ فيصةةل بةن المبةاركلة   ةي  مةةن معةا ي القةةره  كةا  خفيةًا عليةة ،  ظهةةر قةد الباي ةة 
معةا ي ك يةر  اسةتفاي مةةهم فةي بيةا الشما  والجةوب والوسةأل،    عاصر الباي ة في : يقو  تفسير  ب ار يلى هذا، 

ي بوا ةةل فةة ،كةةا   شةةكل علةةيو فةةي بدا ةةة الطلةةب  عةةةيمةةن ايلفةةا  القره يةةة، وذكةةر لةةذلك بم لةةة فةةي مقدمةةة تفسةةير ، 
فةةي فةةي ذلةةك الوقةةق ب  بسةةأ  المةةدر  واسةةتحيق  "طةةاهروسةة ر الهةةرة ومةةا يو هةةا فةةي الخلقةةة "الطلةةب قةةو  الفقهةةا : 

يةق وكب ، ةرمق مةن الويةراالجةرية، تسةمى للباي ة والحاضرة هةةاك من ما  كا  في مجتمن فشرمق  ،سألبولى متو 
 فعلةى كةل   هو الباقي من ذلك الوقق،فعرفق ب  الس ر  في الوير،ال تصب س رك  الباقي في الوير، فقا  بعرابي:

فةأثروا علةيهم، العرب بغيرها ختلطق اوإ  كا ق  ،الباي ة ما زا  فيهم  ي  من الحفا  على بعض ايلفا  العرمية
ا بلقيةةق ،  عةةةي يذاالعةةامي مةةن تالوتهةةلكةةن ال  عةةةي هةةذا ب  اللغةةة ا محةةق بكاملهةةا، ال، ك يةةر مةةن اآل ةةات  فهمهةةا 

َ كا{ لعامي ال  قرب وال  كتةب َْ َمكَن الرَ  َ َوَذُروْا َمكا َمَاك  فهةم وإال مةا  [( سةورة البقةرة278)] }َيا َأيَُّهكا الئكَذيَن آَمَُكوْا اتئُاكوْا ّللا 
-يلةةى بقةةوا  بهةةل العلةةم فةةي هةةذا، والشةةيخ فيصةةل بو ارجةةن  ،ارجةةن يلةةى التفاسةةير : فهةةم؟  فهةةم، مةةا  حتةةاإ ب  تقةةو 

مسةةتداًل  ،والتبةةرك بالصةةالحين ،بةةالقبورالتمسةة  فةةي مقدمةةة التفسةةير ذكةةر علةةى  ةةخص ب كةةر علةةى هخةةر  -رحمةة  هللا
َ َأَحكًدا{}َوَأنئ اْلَمَسابقول  تعالى:  َ َياَل َتْدُعوا َمَع ّللائ  ةا بخةي ال  جةوز  :كةر علية ة، م  القةا  لة   [( سةورة الجةن18)] َنَد ّلِلَئ

 :قةةا  ؟فقلةةق لةة : مةةا هةةذ مسةةحة جمةةا  عليهةةا  قةةو : ومعةةد مةةدة   سةةيرة جةةا ت بةةةق ؟ ب ةةق عةةامي تفسةةر القةةره و لةةك 
َمكْت قولة  تعةالى:  :والةدليل؟ قةا  :البةةق؟ قةا  مةا تةووإحةرام سةبحا  هللا  :: ما لها مةا تووجةق؟ قةا ابةتي، قا  }ُحرَ 

ككاُتُمْ {  َهككاُتُمْ  َوَ ََ ككْيُمْ  ُأمئ وه اتةة  ب ةةق تفسةةر القةةره  وب ةةق عةةامي؟ فك يةةر مةةن بلفةةا  القةةره   :قةةا  [( سةةورة الةسةةا 23)]َعََ
ركةة  العةةرب رةةدركها الةةةا  كلهةةم، فةةال تحتةةاإ يلةةى تفسةةير، فلةةيم كةةل التفسةةير  حتةةاإ يلةةى توقيةةد، بةةل مةةة  مةةا تد

بلغاتهةةا، ومةةة  مةةا  حتةةاإ يلةةى  قةةل، بمةةا مةةا ذكةةر  الحةةارم مةةن ب  تفسةةير الصةةحابي لةة  حكةةم الرفةةن فهةةو محمةةو  كمةةا 
 على بسباب الةوو  ولذا  قو : ،بابعلى ايس قو  الحافن العراقي 

 وعةةةةةةةةةةةةةةدوا مةةةةةةةةةةةةةةا فسةةةةةةةةةةةةةةر  الصةةةةةةةةةةةةةةحابي
 

 علةةةةةةةةةةةى ايسةةةةةةةةةةةباب   رفعةةةةةةةةةةةًا فمحمةةةةةةةةةةةو    
 

-لماذا؟ ي  سبب الةوو  ال بد وب   كو  الرسةو   ،حكم الرفن : قو  ل ه ة  عةي يذا ذكر الصحابي سبب  وو  
 كر، بخال  تفسير لفظة من القره .ذرر بو لم ر  ذ   ،في  طر  -علي  الصالة والسالم

أو حكدي   ،أثر عن الَبكْيجب أن نَاِ ييها ترنحون أن ليس كِ آية يْ الارآن اآلن طالب: أحسن هللا  ليك  
يجكو  مكا ِام  ؟اآلن يْ قضية ال فسير مكالرأي  ذاً ما الضامط طيب يا شيخ  -عَيإ وسَ  صَى هللا-عن الَبْ 



يْ مْض اآليات أن تفهمها الْكر  مسكَيا ها السكَيمة، يَْكْ تاكو  ييهكا برأيهكا مكن مكا  الاكو  مالَ كة و ْكض 
لس ال كْ يْاكدها أيضكًا يكْ المجكاومكا الضكامط  ؟ ذًا مكا الضكامط يكْ حكك  ال فسكيراآليات َل بكد ييهكا مكن ناكِ؟ 

 يْ الَ ة ويبدؤوا يفسرون الارآن؟ملاًل الم وررون يْ الَ ة مالذات، والم بحرون مْض 
ايلفةا  مةن خةال  اللغةة،  عةةي القةره   ةو  بةن ش؟ بلسةا   عرمةي مبةين، فالةذي  فسرو   من خةال  اللغةة،  فسةرو  

لةةة، بو كا ةةق اللفظةةة محتملةةة ير ةةر مةةن  فسةةر القةةره  مةةن خةةال  اللغةةة، لكةةن يذا كا ةةق اللغةةة محتم فسةةر الحةةدر  
مةةن هةةذا المعةةةى يال بمةةرج ، و   -سةةبحا   وتعةةالى-حية)ةةذ    ب   جةةوم بةةأ  هةةذا هةةو مةةراي هللا معةةةى ال  جةةوز لةة  

 ير على ب حا ...  التفسوغير  باآل  ما جا  عن ابن عبا   ؟رجنالضابأل فيما ر  
 طالب:........

َ كا{}َيا َأيَُّها الئذَ طيب، ب ق يذا سمعق  َْ َمَن الرَ  َ َوَذُروْا َما َمَا مةا تعةر   :ذروا [( سةورة البقةرة278)] يَن آَمَُوْا اتئُاوْا ّللا 
}َوََل    .جةةن يلةةى تفسةةير؟ فةةي بلفةةا  مستفيضةةة رةةدركها الةةةا  كلهةةم، وبلفةةا . حتةةاإ يلةةى ب  تر ب  معةاهةةا اتركةةوا؟ 

ال بةد ب  ررجةن يلةى معةةا ،  ير من الةا  ما  عر  معةةى البغةا ،ر  [لةةةور( سورة ا33)] ُتْمَرُهوا َيَ َياَتُمْ  َعََى اْلَبَ ان{
خطبةق فةي مقابةل مةا تقةدم  عةةي عامي من عامة الةا  بالمةاسبة بايثر، يلى كتب التفسير، ال سيما التي تعتةي 

تجبةر، ال تةةك   ب هةذا مةا  جةوز  :  وهو مةتعلم  بحد ببةا ابةت ، فأجبرها على الوواإ من  خص  ال تريد ، فقا  ل
 ( سةورة33)]}َوََل ُتْمَرُهكوا َيَ َيكاَتُمْ  َعََكى اْلَبَ كان{   قةو : -سبحا   وتعةالى-هللا اترك عةك،  :قا  البكر حتى تستأذ ،

َحكي   {يلى ب  قا :  [الةةةةور َد َ ْكَراَهَهنئ َغُفكور  رئ ْْ َ َمن َم نئ َيَإنئ ّللائ هةذ  ب ةا بريةد  : قةو  [( سةورة الةةةةور33)] }َوَمن ُيْمَرههُّ
مةهةةا مةةا الكةةالم متفةةاوت، ايلفةةا  متفاوتةةة  : قةةو  وب ةةا بريةةد ب  بررههةةا علةةى البغةةا ، ،ببغةةيمةةا  :هةةي تقةةو  المغفةةرة،
مةها ما ال ردرك، الةا  متفاوتو  فةي مةداركهم، ب ضةًا يذا لةم  كةن هةةاك سةابق مطالعةة فةي تفسةير اآل ةة، و ردرك، 

جةةوم، فقةةا  جتمن مجموعةةة مةةن طلبةةة العلةةم علةةى سةةبيل البحةة  ال علةةى سةةبيل الر مةةن معةةةى فةةاواآل ةةة محتملةةة ير ةة
مةن غيةر جةوم بةأ  هةذا هةو المةراي هةذا  سةوح عةةد بهةل  ال، لعةل المةراي كةذا، عضهم: لعل المراي كذا، قا  اآلخةر:ب

صةةةالة عليةةة  ال-ثةةةم الرجةةةو  يلةةةى الحقيقةةةة، لمةةةا ذكةةةر الرسةةةو   ،مجةةةري يرةةةراي احتمةةةاالتي مةةةا العلةةةم، مةةةن غيةةةر جةةةوم، 
حساب وال عقاب، قةا  بعةض الصةحابة: لعلهةم كةذا، لعلهةم  من غير   الذرن ردخلو  الجةةالسبعين بال -والسالم

ب ةتم  :مةا عةةوفهم، وال قةا  -علية  الصةالة والسةالم-الةبةي فخةرإ رذا، بةات الةةا  رةدوكو ، لعلهةم كةذا، لعلهةم كةذا، 
صةةدر الكةةالم بلفةةن م مةةن غيةةر جةةوم، فةةنذا وتقعةةو  فةةي الةصةةوص مةةن غيةةر علةةم، لكةةن كلهةة ،تشةةرحو  الةصةةوص

 ايمر ب سر.كا  ، بو لعل الراج  كذا، كذالعل المراي  :الترجي، فقيل
إ عكن الْايكدة، تَْمكون اَلنحكرا  مك.... مكا  ....رنِ مشهور وهذا  يا شيخ،............عَدي سؤا  طالب: 

و رأيكت مْكض الَكاَ يو َفكون أ ،ييكإ الَكاَاَ َك  كاماًل،  أنإ يكون قد يسر الارآن مالماِأنإ  -حفظك  هللا-
 ال فسير ماألصِ يما أِري؟يْ  رنِ ما عَده عَ  لواوما يجو ، ييإ هِ هو من ال فسير مالرأي 

، ا ر ة تىبمةا  قةو ، ومةن هةةفةي الغالةب مبتكةر مةن عةةد ، ويكةاي  جةوم ال  ك ب  تفسير  بةالربي، تفسةير  ب ضةًا  وه
بةالربي متفةاوت، قيةل التفسةير ب  تفسير  بةالربي، وبسةوب مةة  تفسةير الجةواهر، الرجل بفضى يلى ما قدم لكن ال  ك 

فيةة  تفسةةير، فيةة  تفسةةير ك يةةر،  عةةةي لةةو جةةري عةةن بعةةض ب  فيةة  كةةل  ةةي  يال التفسةةير، لكةةن  :عةةن تفسةةير الةةرازي 
ي ةة   ؛طلةةب العلةةم رةصةة  بةةأ  ال  قةةرب فيةة  ال  ةةك ب ةة  كتةةاب حافةةل ومفيةةد لكةةن فيةة   ةةب  ك يةةرة المتوسةةأل فةةيالشةةب ، 



فية  كةل  ةي   :والجواب  سي)ة، قا  بعضةهم ، قد  الشب  : يحتى قا  بعضهم قرر الشب  بقوة، ويدفعها بضعد، 
وفةةي تةةةقص لةةبعض بهةةل  ،بخطةةا  فةةي بةةاب االعتقةةاييال التفسةةير لكةةن هةةذا الكةةالم لةةيم بصةةحي ،  عةةم الكتةةاب فيةة  

  .وفي  تفسير ،لكن في  علم ،وحأل من قدرهم ،العلم
صةور و ظريةات وكلة   الذي  طالن هذا التفسير كأ    قرب فةي كتةاب علةوم، كلة جوهري، لطةطاوي لهر تفسير الجوا 

فةةي سةةق وعشةةرين مجلةةد، فيةة  صةةور وتفسةةير  سةةير ثةةم رةةدخل،  ،اللفةةن لة ةةةبتحليةةل مةةن هةةذا بو فةةي الغالةةب، ربةةدب 
ب ةةة  فسةةةر القةةةره   ن خطةةةأ فيةةة  كةةةالم ك يةةةر جةةةدًا ال عالقةةةة لةةة  بالتفسةةةير، ومةةة ،وفيةةة   ظريةةةات وفيةةة .. ،ذوات برواح

مةةةن مةةن يخةةو  التفسةةير يلةةى المملكةةة،  -رحمةة  هللا-مةهةةا  قةةض، الملةةك عبةةد العويةةو بةظريةةات غيةةر ثابتةةة، ك يةةر 
ر وتأريةةةد مةةةن بقةةةا  ايرس ب  هةةةذا التفسةةةير هةةةو جةةةا   رسةةةا ل وخطابةةةات  ةةةك :خطةةةاب  عتةةةب فيةةة  ويقةةةو وبرسةةةل 

فةةي ذلةك البوسةةةة والهرسةةك فةي وقتةة  قبةةل خمسةين سةةةة هةةذا  ي ة  تةةرجم يلةةى لغةات العةةالم كلهةةا بمةا :وبسةقاعها، وقةةا 
 ولتحرم. ،الكتابمن هذا ومالي الحرمين محرومة  ،الكالم

 ..تاو .هذا هو يفسر من ما  الَ ة، يَْْ  :ما يأتْ واحد ياو طيب يا شيخ طالب: 
لعةرب والقةامو  وغيةر  ، فهم  هو، لو ررجةن يلةى كتةب اللغةة، لةو صةار عمدتة  لسةا  ا، ما في  لغة، في فهمال ،ال

 . صير التفسير لغوي بحق ،ما  خالد
وهكو مكا يسكمى  ،أو اآليكات المونيكة ،ر ط اآليات وتأويِ مْضكها ممكا يككون مكن الظكواهر الفَميكة ما حك  :ياو 

 مجاَلت الدعوة ال ْ ي أثر بها مْض الَاَ؟ماإلعجا  الَْمْ يْ الارآن المري  عَمًا أنإ قد يكون من 
 ظريةةةات، علةةةى مقةةةررات وثوابةةةق ال  مكةةةن ب  تةفةةةى فةةةي رةةةوم مةةةن اي ةةةام، واآل ةةةة ةةةةو  اآل ةةةات علةةةى المحظةةةور ب  ت

 من غير جوم. -سبحا   وتعالى-هللا  محتملة ال ما ن من ب  ردخل بعضها في مراي
رًا من المجمع أو  :ياو   ارانة ملِ تفسير الجاللين؟مال لىأَل ترون ال فسير الميسر الذي صدر مَؤ

وعلية  خةدمات يهةل  ،وعلية  حوا ةي ،ومعتمد عةد بهل العلم وهةو كتةاب قةد م ،ر الجاللين تفسير معتبرتفسي :بوالً 
 سةيرة المالحظةات علية  و  ،ال  ةك ي ة  بقةل مةن..هةذا  صةل  لعامةة الةةا  العلم، وتفسير الجدرد التفسةير الميسةر 

وعلةى طريقتة   ،ويةأتي الكةالم علية  ،بخال  تفسةير الجاللةين الةذي  حتةاإ يلةى  ةرح وميةا ، لفةن متةين ،ي  وجدت
لةك مباحة  م ةل ترجمةة القةره  لغيةر بحاجةة يلةى تةبية ، هةو في العقيدة وغيرها  وبوهامومةهج ، وفي  ب ضًا بخطا  

تمكةن، وبمةا ترجمةة معا ية  يلةى وب هةا ال  ،معرو  ب   ترجمت  الحرفية الةذي قةرر  بهةل العلةم ب هةا ال تجةوز ،العرمية
 يلى جمين اللغات مطبوعة وموجوية ومتداولة.  جماتوتر  ،وفعلوها ،بهل العلملغات العلم فأجازها 

 أنِ يسَ ...؟من نسوة ه   عطاؤ ... هِ يجو  طالب:
ب  تعطةةى م ةةل مةةن بجةةل بعةةض الطبعةةات لتكةةو  لةةو جةةري مةةا فةةي بةةأ ، مةةا  عطةةى  ةةص القةةره ،  عطةةى الترجمةةة 

عليةة  -مةن ه ةة هرتةين كمةةا فةي خطةاب الةبةي  نكوةم  ،  عةةي لةةو مةا..كامةل الكةافر مةةن المصةحد تمكةين هة ال ، بمةا 
 يلى هرقل ال بأ . -الصالة والسالم

 تفسير الجاللين:
الجاللةين هةو تفسةير مختصةر جةدًا كمةا تةرو  تقةارب حروفة  عةدي  ، أتي يلى تفسير الجاللين، هو تفسير مختصر

عةةديت حةةرو  القةةره   : فقةةد ذكةةر صةةاحب كشةةد الظةةةو  عةةن بعةةض علمةةا  الةةيمن ب ةة  قةةاحةةرو  القةةره  الكةةريم، 



وحةةرو  تفسةةير الجاللةةين فوجةةدتهما متسةةاويين يلةةى سةةورة المومةةل، ومةةن سةةورة المةةدثر يلةةى هخةةر القةةره  زاي التفسةةير 
ب   قرب في تفسةير الجاللةين على عدي حرو  التفسير ب   ب كل علي  القره   ي)ًا  سيرًا، والباع  ل  على حرو  

بخةذ حكمة ، فعةد  بخةذ حكمة ، الغالةب غيةر القةره  كا  الغالب هو القةره     الحكم للغالب، يذاي ؛من غير طهارة
ثم من المةدثر يلةى يلى سورة المومل العدي واحد،  :عديها،  قو التفسير، حرو  التفسير، وحرو  القره  معروفة 

  قرب في التفسير من غير طهارة.المشكلة، صار  ، فا حلق عةد هخر القره  زايت حرو  التفسير
 لمس اآليات؟ طالب:

  ؟اآل ات من التفسير مدموجة
 ........طالب:

ال  مم يال بطهةارة، اآل ةات ال بةأ ، ي  قره ، ال المفصو  المفصو  ال بأ ، لكن لمم اآل ات في المفصو ، 
-بةةن ش؟ قةةرا ة الةبةةي عذاقتةة  مسةةتداًل حمةةل القةةره  ببجةةاز البخةةاري  مسةةك التفسةةير ال بةةأ ، حكمهةةا حكةةم التفسةةير، 

الةذي فية   -علية  الصةالة والسةالم-صةدر  وهةي حةا ض، فجعةل  ،وربسة  فةي حجةر عا شةة -الصالة والسةالمعلي  
ق،ة.القره  بم ابة   الكيم في الع،ال،

 مإ الَجاسة؟يْ الوالن  ذا أمن المرح   نو   َِا  من من أهِ الَْ طالب: 
تحوطة  سةور مةا يام مستقذر للجميةن، مكا  ي   بصل المكا   ؛مسما  ال  جوزمسمى الخال  ال  جوز، وهو  ،ال

 فهو في حكم .الخال  
 طالب:........

يذا خشةةي عليةة  السةةرقة  و :قولةة هةةم مةةا فةةي  ةةي ، سةةور محةةل قضةةا  الحاجةةة  هةةي خةةارإال، مةةا يام المغاسةةل  ،ال
رحمةة  -واحترامةة  واجةةب، الشةةيخ الطةطةةاوي  ،رتجةةاوزو  فةةي ذلةةك، لكةةن بمةةر القةةره  عظةةيم ،والتلةةد ومةةا ب ةةب  ذلةةك

هةذا غةال  الشةريأل  :اإلمةام البخةاري،  قةو قريةب مةن اسةتةبا  لكن جةا  باسةتةبا   وحمل   ،س)ل عن الشريأل -هللا
لكةن هةل الموجةوي حةرو  القةره  فةي هةذا حكةم ورق المصةحد، ، بمةا الشةريأل  فسة  الغال  ايبيض ،حكم الكيم

 ص الحاسب وغيرها.وم لها بقراعدية توجد الحرو ؟ تبحي  لو كبر هذا الشريأل مرات م الشريأل؟
 ترجمة الجاللين:

جةةال   :وال ةةا ي ،جةةال  الةةدرن المحلةةي :بحةةدهما ختصةةر جةةدًا ا ةةترك فةةي تأليفةة   خصةةا :هةةذا التفسةةير الم بقةةو :
تفسةةير الجاللةةين،  :فقيةةل عةةم  ؟جةةال  ي ةةش ت ةيةةق ،خةةذ اسةةم التفسةةير، جةةال  الةةدرنومةةن لقبيهمةةا ب   ،الةةدرن السةةيوطي

هةةةو محمةةةد بةةةن بحمةةةد بةةةن محمةةةد بةةةن يبةةةراهيم المحلةةةي  :رجم لةةة  باختصةةةار،  قةةةو جةةةال  الةةةدرن المحلةةةي،  تةةة :بولهمةةةا
ه ةًة فةي الةذكا   -رحمة  هللا-وكةا   ،وا تغل ومر  فةي الفةةو   ،وسبعما ةولد بمصر سةة يحدى وتسعين  ،الشافعي

ي ة  لةم قةا  عةن  فسة : لكة  من قوة هذا الفهم والذكا   ،ي  ذهة  ر قب الما  :حتى قا  بعض بهل عصر  ،والفهم
بةعلةى الحفةن، تعةب براي ب   حفةن كراسةة مةن كتةاب  ك  قةدر  ةب تع،  عةم وبصةيب بحةرارة فتةرك الحفةن،  ًا، ةدرد اً تع 

لكةةن حفظةة  بقةةل، ومةةن  ،ويوجةةد العكةةم مةةن  فهةةم،  كةةو  فهمةة  يقيةةقلكةةن فهمةة  بقةةل،  ،روجةةد مةةن الةةةا  مةةن  حفةةن
-وكةا  رماعيةة، مة  هللا مةن الةعمتةين، فالقسةمة ومةةهم مةن حر  ، حفةن ويفهةم ،من جمن هللا ل  بين الةعمتينالةا  

عن المةكر، ال تأخذ  في الحق لومة  ال م، وقةد  اهيًا  ،همرًا بالمعرو  ،على يرجة  من الصالح والور  -رحم  هللا



وحسةن المةوإ مةهةا:  ةرح جمةن الجوامةن،  ،وسةالمة العبةارة ،بلود كتبًا ك يرة غا ة في التحريةر واالختصةار والتةقةي 
 وسةةتين القسةةم ال ةةا ي مةةن هةةذا التفسةةير، تةةوفي فةةي بو  رةةوم مةةن سةةةة برمةةن  الورقةةات،  ةةرح المةهةةاإ للةةةووي،  ةةرح 

الةذهب البةن و ةذرات  ،ترجم في طبقةات المفسةرين للةداوييوب ضًا م ،كتب الشافعية المتأخرةوثما ما ة، مترجم في 
  .العماي
السةةيوطي الشةةافعي، ولةةد سةةةة تسةةن وبرمعةةين  وهةةو عبةةد الةةرحمن بةةن ببةةي بكةةر محمةةد خضةةيري  ،السةةيوطي :ال ةةا ي

كةةا  ه ةةة فةةي  ،العلةةمقةةد مةةات والةةد  وعمةةر  خمةةم سةةةوات، وبخةةذ عةةن جمةةن  غفيةةر مةةن بهةةل ، و شةةأ رتيمةةاً  ،وثما ما ةةة
هةةذا  حفةةن مةةا تي بلةةد حةةدر ، حتةةى قةةا : لةةو وجةةدت بر ةةر مةةن وبخبةةر عةةن  فسةة  ب ةة  كةةا   ،سةةرعة الفهةةم والتةةأليد

التاسةةعة، وميةةة  ومةةين السةةخاوي ريوي ب ةةيا ، مةهةةا ب ةة  مجةةدي الما ةةة ايعةةى لةفسةة  و  ،وحفةةنهةةذا عةةةد  فهةةم  لحفظتةة ،
فةةي جميةةن كةةل مةهمةةا بةةرز فةةي  ةةي ، فالسةةيوطي بةةرز فةةي ك ةةرة المصةةةفات ، وهللا المسةةتعا  ،ومةاقشةةات واتهامةةات

هةو فةي في كل  ي ، زايت مصةةفات  علةى السةتما ة، مةهةا مةا وما ال  خطر، بلد  ،العلوم، فيما  خطر على با 
 .ما هو في ورقةمةها و  ،مجلدات

 مالسرقة و....... السيوطْ يا شيخطالب:...... ي ه  
 ؟سرقة الكتب

 أعطكاهيمكا يكْ أحكد عَكده يسكوي لك  شكاي  :قكا  لكإالشكيخ  ،ات يا شكيخارانيا شيخ ال :واحدياو  إ يطالب:  
 ..........و أَذ وراحيارؤه ة شرح الشاطبي

ال، بمةةا كو ةة   ختصةةر كتةةب ويةسةةبها يلةةى هةةذا ويدعةة   ب لةةيم لغيةةر  بجرمةة  وهي)تةة  أخةةذ كتةةابمةةا السةةرقة، السةةرقة  
ومةن  فةن هللا بة  وكةل مةهمةا  ،ب  كاًل مةهما بفضى يلى مةا قةدمالمقصوي  فس  هذا واقن، وهذا هو مراي السخاوي، 

 وهللا المستعا . ،ب ضًا من ا تقاي ومالحظةم لفات ، وكل مةهما ال  سلم 
ياكو  ح كى يكْ غيكر مكا  الْايكدة،  َلذعكة،مكَمكات السكيوطْ    يْ هذا الوقكت ي مَمكون عَكىالَْطَبة طالب: 

ذ مَإ، هذا..: ل   ..هذا م رور، هذا َل يَؤ
ايعةةى لةفسةة  فةةي حسةةن المحاضةةرة مةةة  فةةالعلم ر خةةذ ممةةن جةةا  بةة ، ومةةن اطلةةن علةةى ترجمتةة  لةفسةة  بمةةا مةةا ر خةةذ 

 ب يا  هللا  عفو عةا وعة .
 ؟ن  لإتر أنمع من من طالب: 

 ترجمًة طويلة.لةفس ، هو ترجم 
 وغيره؟طالب: 

 هللا  عفو. وهللا المستعا ، ،، وري علي  السيوطي بكالم  ترجمًة مظلمةترجم ل  السخاوي 
 ما لةا ياعي  خوس في . ،الباب هذاالسيوطي،  قفل لما بلغ ايرمعين 

 .......طالب:
 ليم بهين.ب الرحمة فايمر ويصح  بالكشد، وإ  ثبق ل  كتا ،عةد   ي  من التصو 

 .......طالب:
 لكن ما رهمةا تفسير  بالدرجة ايولى. ،.. عةيالمسألة  ،ال ،ال



حتةى  ،واإلعراس عن الد يا وبهلها ،ب واال تغا   ،لما بلغ ايرمعين سةة بخذ في التجري للعباية واال قطا  يلى هللا
واعتةذر عةن ذلةك فةي م لةد  سةما :  ،رك اإلفتةا  والتةدريموتة ،فةي تحريةر م لفاتة رأ   لم  كن  عر  بحةدًا، و ةر  

خلةةد مصةةةفات  ، والتةةأليد ا قطةةن يلةةى العبةةاية، يلةةى الةةةا وال  جلةةم  ،التةفةةيم، اعتةةذر صةةار مةةا  فتةةي وال رةةدر 
لكن لةيم  ،ب   مطو  جداً  ر ذكرتفسير بالمأثور، ل  تفسير  ،الدر المة ور :فمن ب هرها ،ذوات فةو  متعدية ،ر يرة
ومقةةدار  الةصةةد، ولةة  الجةةامن  ،لةة   صةةيب مةةن هةةذا التفسةةيرلةة  ب ضةةًا اإلتقةةا  فةةي علةةوم القةةره ، وب ضةةًا خبةةر، عةةة  

التاسةن عشةر جمةايى الجمعةة في الحدر ، حسن المحاضرة في بخبار مصر والقةاهرة، مةات ليلةة الكبير والصغير 
  الذهب وغيرها. وفي  ذرات ،في حسن المحاضرة ل مترجم ايولى سةة يحدى عشرة وتسعما ة، 

 ....ا ترك الجالال 
 ..طالب:.....

  عةي من ك ر ما  سمن الجاللين؟
 .طالب:......

فقةةد ابتةةدب الجةةال   ،فةةي تةةأليد هةةذا الكتةةاب رغةةم اختصةةار  عةةم،  بةةق عةةن ايسةةما ، ا ةةترك الجةةالال   :فةةنذا قيةةل
بتفسةير الفاتحةة، ومعةد ب  بتمهةا  ثةم ابتةدب ،المحلي في الةصد ايخير من بو  سورة الكهد يلى هخر سةورة الةةا 

فابتةةدب فكمةل ثةم جةا  السةيوطي  ،ثةم وقةد ،يلةةى  ها ةة الفاتحةةمةا بعةدها، بةدب مةن الكهةد مةيةة فلةم  فسةر اخترمتة  ال
بمةا لمةاذا بةدب المحلةي بةالكهد ولةم ربةدب مةن الفاتحةة،  ،التفسير من بو  تفسةير سةورة البقةرة يلةى هخةر سةورة اإلسةرا 

ال  كتةب ثةم  كتةب في ايو  ربدب ب   ،بو لشبههم ،لطالب عةد  تفسير في الغالب ب    كو   هذا بمر لم ربين، لكن
تفسةير بسةورة اي عةام،  -رحمة  هللا-بةن ك يةر بةد  تفسةير افي الغالب، كمةا الكتابة ب  عوي على بقي ثم  ،في ايخير

ة  ثةم لمةا  ، كتابةةعلى الطلبة مةن غيةر تحريةر والي   كا  رلقي   ؛ابن ك ير بد  بسورة اي عام  ،رجةن يلةى ايو بتمو
وعةةاي يليةة ، وهةةم صةةاحب كشةةد الظةةةو  حيةة  قةةا : تفسةةير الجاللةةين مةةن بولةة  يلةةى هخةةر سةةورة اإلسةةرا  للعالمةةة 

 ةك ب ة  وهةم، قلةب للحقيقةة، وسةبب ، سةبب هةذا الةوهم ب   المحلي، ولما مات برمل  جال  الدرن السيوطي، هةذا ال
وخطة   ووهمة   ةاهر ال  حتةاإ يلةى ي الغالةب ب  المتقةدم  أخةذ الةصةد ايو ، المحلي متقدم علةى السةيوطي، وفة

هةةذا مةةا " :مةةن سةةورة البقةةرة،  قةةو برهةةا ،  قةةو  السةةيوطي فةةي مقدمةةة التفسةةير، مقدمةةة تفسةةير  الةةذي ربةةدب مةةن برةةن؟ 
  الةةةدرن مةةةام العالمةةةة المحقةةةق جةةةالاإلالةةةذي بلفةةة  ا ةةةتدت يليةةة  حاجةةةات الةةةراغبين فةةةي تكملةةةة تفسةةةير القةةةره  الكةةةريم 

من بو  سورة البقةرة يلةى هخةر سةورة اإلسةرا  بتتمةة  علةى  مطة  مةن ذكةر مةا  فهةم بة  كةالم المحلي، وتتميم ما فات  
علةةى القةةرا ات المختلفةةة المشةةهورة علةةى وإعةةراب مةةا  حتةةاإ يليةة ، وتةبيةة    ،واالعتمةةاي علةةى برجةة  ايقةةوا  ،هللا تعةةالى

و عةر  بهةذا  "بذكر  بقوا   غير مرضية، وبعاريةب محلهةا كتةب العرميةة ،وج   لطيد، وتعبير  وجيو، وترك  للتطويل
-تصةةر علةةى مةةا  فهةةم بةة  كةةالم هللا و المحلةةي فةةي االختصةةار الشةةدرد، واقمةةةهل السةةيوطي، ب ةة  احتةةذى بو حةةذا حةةذ

 حتةةاإ يليةة ،  حتةةاإ يليةة  فةةي معةةا ي الكلمةةات، معةةا ي مةةا ، واعتمةةاي علةةى برجةة  ايقةةوا ، وإعةةراب -سةةبحا   وتعةةالى
علةةى وتةبيةة   ويقةةو :  إ يليةة ، وبحةةا  علةةى كتةةب العرميةةة،اآل ةةات، يعةةراب مةةا  حتةةاإ يليةة  فقةةأل، وتةةرك مةةا ال  حتةةا

المشةةةهورة علةةةى وجةةة   لطيةةةد،  عةةةةي القةةةرا ات المختلفةةةة، فةةةأعرب مةةةا  حتةةةاإ يليةةة ، و بةةة  علةةةى القةةةرا ات المختلفةةةة 
هةةذا وقةةد بتةةم يةةب محلهةةا كتةةب العرميةةة، وتةةرك للتطويةةل بةةذكر بقةةوا  غيةةر مرضةةية وبعار  ،وتعبيةةر  وجيةةو ،باختصةةار



السيوطي تكملت  في مدة  وجيوة قدرها برمعو  رومةًا، علةى قةدر ميعةاي الكلةيم كمةا ذكةر ذلةك فةي خاتمةة تكملتة ، فةي 
 ،هةو السةيوطيب ضًا ب  المحلي لم  فسةر الفاتحةة، وإ مةا الةذي فسةرها كشد الظةو  صاحب  ىيعاو  ،برمعين روماً 

ففسةةرها المحلةةي، فجعلهةةا وبمةةا الفاتحةةة " :فةةي حا ةةيت  علةةى الجاللةةيند قةةا  الجمةةل قةةوهةةي يعةةوى غيةةر صةةحيحة، ف
وابتدب هو من بو  سورة البقرة، وقا  فةي خاتمةة حا ةيت   ،لتكو  مةضمًة لتفسير السيوطي في هخر تفسير المحلي 

المحلةي كةا  جةال  ب ة  بي  -رةالم الجمةل-بي الجةال  المحلةي ي ة   :تفسير سورة الفاتحةةعةد  ها ة ما كتب  على 
وقبةل الشةرو  فةي البقةرة  ،بالفاتحة وب   اخترمت  المةية بعد الفراح مةهةاوب   ابتدب  ،قد  ر  في تفسير الةصد ايو 

  .بعدهاوما 
 ةةاهرة، عةةةي بهةةا بهةةل العلةةم فكتبةةوا عليةة  الحوا ةةي، لكةةن بالمقار ةةة يلةةى تفسةةير البيضةةاوي بتفسةةير الجاللةةين العةا ةةة 

 على ما ة حا ية تفسير البيضاوي ما رويد ير،  عةي كتب على العةا ة ب  بقل بك
 ......طالب:

،  عةةةي صةةال  للتةةدريم فةةي ذكةةرت علةةى سةةبيل االختصةةار ،و كةةاتتفسةةير متوسةةأل فيةة  فوا ةةد تفسةةير متوسةةأل،  ي ةة 
  فةةي ايقطةةار اإلسةةالمية كلهةةا، ولةةبةة  المسةةاجد، لكةةن معةةرو  ب ةة  علةةى طريقةةة اي ةةاعرة فةةي العقيةةدة، وهةةو معتةةةًى 

وكبيرة ومختصرة وتامة و اقصة، المقصوي ب  علي  بر ر من ما ة حا ةية، ومةا لةم رةذكر فةي كتةب مطولة حوا ي 
من تفسير البيضاوي من تركيا عليها حوا ي قلمية بةالقلم  ةي  ال  عةد وال  عةي  أتي  سخ التراجم الشي  الك ير، 

ةةي قلميةة  عحا ية القو ةوي عليهةا حا ةية،  ضًا من تركيا عليها حا ية، الحوا ي بتأتي  حصى،  عةي كل  سخة 
ليها الشةي  الك يةر، مةن الةسةخ حا ية، حا ية الشهاب ب ضًا كتب ععليها  ا هي بمطبوعة، مطولة، وحا ية زايم

ايمة بتفسةير البيضةاوي ال  ظيةر المقصوي ب  عةا ة تأتي من العلما  في تلك ايقطار، الةسخ الفري ة التي  ،التي
  .ير  من التفاسير المختصرة التي تقارم  وتساوي  في حجم لها يي تفس

المتةةوفى سةةةة برمةةن الشةةافعي حا ةةية الشةةيخ سةةليما  الجمةةل بمةةا تفسةةير الجاللةةين فعليةة  حوا ةةي مةةن بهمهةةا وبجويهةةا 
وحا ةةية الصةةاوي بحمةةد الصةةاوي المةةالكي وهةةي مختصةةرة مةةن حا ةةية الجمةةل كمةةا  ةةص علةةى ذلةةك ومةةا تين وبلةةد، 
بةأقوا   هاشةاالجمةل تغةةي عةهةا، ال سةيما وب ة  حلكةن حا ةية  ،وزوا ةد وطرا ةدوزايهةا فوا ةد  ،دمةةالصاوي فةي المق

وفيةة  ب ضةةًا كةةالم حةةو  التقليةةد رةفةةر مةةة   ،وايلفةةا  البدعيةةة ،طالحات الصةةوفيةهةةذ  الووا ةةد ك يةةر مةهةةا مةةن االصةة
نَّل َ ن َ  عةي في تفسير قول  تعالى: طالب العلم،  ْْ ِ  َذَلكَ  َغكًدا}َوََل َتُاوَلنئ َلَش ُ{ *  ْ َياَع ( 24-23)]َ َلئ َأن َيَشكان ّللائ

وال  جةةةوز " قةةةو  الصةةةاوي:  "عةةةن المةةةذاهب ايرمعةةةةالخةةةروإ وال  جةةةوز " : قةةةو  ؟وال بيري مةةةا المةاسةةةبة [سةةورة الكهةةةد
ي  ايخةةذ بظةةواهر الةصةةوص مةةن  الصةةحابي؛ وقةةو الكتةةاب والسةةةة ولةةو خةةالد  ،الخةةروإ عةةن المةةذاهب ايرمعةةة

ووصةف  بةالخروإ وغيةر  ،ب   تكلم على يعوة الشيخ محمد بن عبد الوهابيضافًة يلى  ،..كالم كالم "الكفر بصو 
  .ذلك

ومفيةةدة، حا ةةية  فيسةةة هةةي ف ،بأصةةلها التةةي هةةي حا ةةية الجمةةل ..،العلةةم ب   سةةتغةي عةهةةا بمةةافالحا ةةية لطالةةب 
 شةمم الةدرن العلقمةيلًا ب  علية  حا ةية  ضةبصاحب كشد الظةو   متداولتا ، ذكرتا  مطبوعتا  فهاتا  الحا ي

 ،سةة اثةتين وخمسين وتسعما ة، وللشيخ ب ضًا علي بن سلطا  القاري المالمن تأليفها  ، فرحقبم الةيرين :سماها
ة اسةةةمها: الكمةةةالين علةةةى الهةةةةد وعليةةة  حا ةةةيطبةةةن الجاللةةةين بو بالجمةةةالين،  :المال قةةةاري حا ةةةية سةةةماهابةةةالمعةةةرو  



 -رحمةةة  هللا-لشةةةيخ عبةةةد الةةةرازق العفيفةةةي لشةةةيخةا ا ،دث الفاضةةةل الشةةةيخ سةةةالم هللا الةةةدهلوي للشةةةيخ المحةةة ،الجاللةةةين
ول   ،في الكتاب من بخطا  عقد ةعلى ما وقن فيها  ب   ،تعليقات على مقرر المعاهد العلمية من تفسير الجاللين

وك ةرة  ،التةأليدك ةرة ال رةرى فية  كو ة   -رحمة  هللا-وهي مختصرة جدًا، على طريقة الشةيخ  ،تةبيهات لطيفةب ضًا 
وصةلى هللا وسةلم  .ومةا  ةا  فعةل، وهللا المسةتعا  ،فرحم  هللا رحمًة واسعة، وليت  بتم الكتةاب، لكةن قةدر هللاالكالم 

 ومارك على  بيةا محمد وعلى هل  وصحب  بجمعين.


